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 و مقدمه چکیده

کوچکتر از مقیاس معمول روزانه  های زمانیمقادیر بارش با گامگیری قادر به اندازهسنجی که های بارانایستگاه

و همچنین  سازی تجهیزات فنی در محلها و پیادهبه دالیل مختلفی نظیر باال بودن هزینه اولیه تهیه دستگاه هستند اغلب

طراحی در موفقیت میزان حالی است که این در .باشندمحدود میاز نظر تعداد و طول دوره آماری هزینه پرسنلی، 

یزمقیاس های ردسترسی به دادافزایش با های منابع آب سطحی سیستم ریزی و مدیریتبرنامه های هیدرولیکی وسازه

به  ازیسگسسته ی موسوم بههایمدل در جهت فائق آمدن بر این کمبود،. تر و قابل اعتمادتر خواهد بودبارش، دقیق

طرح ا در این راست. رفته اندمورد توجه قرار گ ،مقیاسمقیاس بارش به ریزهای بزرگدر تبدیل دادهها آندلیل توانایی 

سازی ستهگسی بمنظورافزارنرمتوسعه » با عنوان نظیر در سطح کشوربه عنوان یک مطالعه موردی بی حاضر پژوهشی

در ابتدا توسط تیمی از محققین گروه مهندسی « ان زنجانسطح است ریزمقیاس درهای به بارشروزانه  هایبارشزمانی 

تقبال پیشنهاد شد و مورد اس ای زنجانبه کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه دانشگاه تبریز آب در دانشکده کشاورزی

ر این سازی مورد استفاده دروش گسستهگرم کارشناسان و مسئولین وقت واحد مطالعات پایه آن شرکت قرار گرفت. 

ام اختصاری با ن افزاریباشد. نوآوری اصلی این  تحقیق در ارائه یک بسته نرممی« مدل آبشاری میکروکانونیک»ژه پرو

RDS5 ی های روزانه ورودمانور در انتخاب برخی جزئیات فنی مدل آبشاری را به منظور تبدیل بارش است که امکان

در صورت دسترسی به . همچنین باشددارا می ساعته 1/5و  9 ،6، 51های در مقیاس تولیدیهای به بارشافزار به نرم

استخراج  به عنوان ابزاری جهتتواند می RDSافزار، ها به نرمنگار و وارد نمودن آنهای ریزمقیاس یک بارانداده

های آن بارش برایارزیابی عملکرد مدل آبشاری  های مختلف و همچنینمقیاس بینخصوصیات مشترک آماری 

گذاری یاست مقابررسی خصوصی با تکیه بر قابلیت اخیر، در طرح پژوهشی حاضر، ایستگاه به کار گرفته شود.

های طیف توانی و آزمون وسیلهبزنجان  استان هفت ایستگاه از هفت شهرستان مختلف در سطح هایبارش

ا هآبشاری میکروکانونیک که در آن مدل چهاراز  مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس گذاری گشتاورهای آماری،مقیاس

ر این دهای بزرگ مقیاس به ریز مقیاس سازی زمانی بارشماند، جهت گسستهحجم کلی بارش بدون تغییر باقی می

ود. رژیم ها بگذاری در مجموع حاکی از وجود سه رژیم عمده برای کلیه ایستگاهنتایج مقیاس .ها استفاده شدایستگاه

ها مشترک بوده و در نتیجه پتانسیل اولیه قابل قبولی روز برای اغلب ایستگاه 1-4ساعت تا  1/5-9گذاری بین مقیاس

                                            

5 Rainfall Disaggregation Software 
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های ساعته در سطح این استان استنباط گردید. نه آماره شامل درصد پالس 14های های ریزمقیاس از دادهبرای تولید داده

ای تر ههای تر، مقادیر بارش دورهبارش منفرد، طول دوره)مقادیر  ردیگ صفر و میانگین و انحراف معیار چهار پارامتر

، قتکیه بر نتایج این تحقیبا مدل با مشاهدات استفاده شد. ریزمقیاس جهت مقایسه نتایج  (های خشکو طول دوره

 .بل قبول بودهای مختلف قاساعته برای ایستگاه 1/5و  9، 6، 51های روزانه به سازی بارشبرای گسسته RDSکاربرد 

 .کردتری را ایجاد ساعتی نتایج بسیار خوب و قابل اعتماد 6و  51های سازی در مقیاسبا این حال گسسته

در زار افراهنمای استفاده از نرم افزار و به پیوستطرح پژوهشی حاضر به همراه سی دی حاوی نرم پایانیگزارش 

استخراج شده از این طرح در  مقاله اخیرا یک همچنینارائه شده است. دو بخش راهنمای سریع و خودآموز مبسوط 

 .دهدنشان میرا  RDSافزار تصویری از نرم 5شکل شده است.  پذیرشپژوهشی مدیریت حوزه آبخیز -مجله علمی

 

 
 RDS افزارتصويری از نرم 1شکل 
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 هامواد و روش

منطقه مورد مطالعه در این تحقیق محدوده استان زنجان بود. به منظور ارزیابی قابلیت مدل آبشاری  -مطالعه موردی

گیری بارش های اندازههای ایستگاههای ریزمقیاس، دادههای روزانه این استان به بارشسازی بارشدر گسسته

غداکندی، دندی، دستجرده و سینوپتیک های خودکار ابهر، اردجین، بونهایتا ایستگاهآوری شدند. ریزمقیاس جمع

 .رفتندقرار گ مورد استفادهدره، ایجرود، ماهنشان، طارم و زنجان انتخاب و زنجان به ترتیب از هفت شهرستان ابهر، خرم
 

 

های مقیاسکه در واقع یک سری زمانی بارش در  باشدمییک مدل آبشاری نشان دهنده  1شکل  -مدل آبشاری

 بارش با T دهد. تقسیم یک بازه زمانیمیام آبشار یک مقیاس زمانی مشخص را ارائه  nو تراز  بودهزمانی متفاوت 

جهت ( 5گوپتا و وایمیر )انشعاب نامیده شده است.  V2 و V1 هایبارش حجم با T/2 زمانی بازه دو به V یکنواخت

مقدار ریزش  .پیشنهاد دادندرا  1 پارامترهای مدل، عدد انشعاب های بارندگی و به حداقل رساندنارائه بهتر تناوب

 2W  (≤12W≤0)و  1W (≤11W≤0) هایدر وزن تربزرگ پالسبا ضرب اندازه بارش  ترکوچکهای پالسباران در 

شود. نمایش داده می 0|1که در اینجا با  W2=0و  W1=1( 5عبارتند از:  W2و  W1سه حالت ممکن  آید.یم بدست

1 )W1=0  وW2=1  (0|1 )  9 )0<W1<1  0 و<W2<1  (x|x) .  و  1|0، 0|1 وقوعاحتمالx|x به ترتیب با  نیز

P(1|0) ،P(0|1) و P(x|x)  شده و واضح است کهنمایش دادهP(1|0) + P(0|1) + P(x|x) =1 ..  در مدل آبشاری

کنند. در بخش کالیبراسیون تماالتی تبعیت میاز یک توزیع اح x|xWهای ، وزنx|xفرض بر این است که در حالت 

نیز مورد بررسی قرار گرفت.  بین ترازهای مختلفهای  x|xWو توزیع احتماالتی  Pفرضیه ثابت بودن مقادیر احتمال 

 :باشدبنابر این مدل مورد استفاده یک مدل آبشاری تصادفی با تولید کننده زیر می

 

گذاری پدیده بارندگی و با استفاده از مدل بر مبنای خصوصیت مقیاس RDSسازی بارش در گسسته -RDSنرم افزار 

السون بر اساس روش معرفی شده توسط  RDSافزار سازی نرمشود. الگوریتم گسستهآبشاری میکروکانونیک انجام می

 دهد.را نشان می RDSمراحل محاسباتی در  9 شکلنوشته شده است. ( 1)
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 ساختار کلی يک مدل آبشاری تصادفی  2شکل 

 

 

 RDSسازی در نرم افزار الگوريتم گسسته 3شکل 

 نتايجخالصه 

سازی تهگسس گذاری و ارزیابی عملکرد مدلنتایج این تحقیق شامل دو مرحله کلی شناسایی خصوصیات مقیاس

نمودار احتماالت تجربی  4شکل . شدهر یک از هفت ایستگاه معرفی شده در مقدمه انجام بود. این دو مرحله برای 

P(1|0) ،P(0|1)  وP(x|x) کالس چهار برای روز 1 و ساعت 1/5 زمانی هایمقیاس بین هایتعدیل مقابل در را 

 سری از احتماالت این. دهدمی نشان زنجان سینوپتیک ایستگاه بارش هایداده میانگین از کمتر مقادیر و موقعیت

شود محدوده تغییرات مقادیر احتماالت در بازه زمانی همانگونه مشاهده می .اندآمده بدست مشاهداتی هایداده زمانی

نیز وجود  تر از میانگینمشابه این نتایج برای مقادیر بیشباشند. ساعت تا دو روز تا حد قابل قبولی ثابت می 1/5

 داشت.
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های میانی (، بازهStarting boxesهای ابتدايی )نگین بازهمقادير کمتر از میا  P(x|x)و  P(1|0)  ،P(0|1)احتماالت  4 شکل

(Enclosed boxesبازه ،)( های پايانیEnding boxesو بازه )( های منفردIsolated boxes.ايستگاه سینوپتیک زنجان ) 

 

 برای ايستگاه سینوپتیک زنجان  RDSهای عملکرد حاصل از اجرای آماره 1جدول 

 دير صفرادرصد مق زمانی مقیاس
 میانگین مقادير منفرد

(mm) 

 میانگین حجم رويدادها

(mm) 

 های ترمیانگین دوره

(hr) 

 های خشکمیانگین دوره

(hr) 

51  hr(Obs) 4/51  9/1  5/4  9/11  5/546  

51  hr(Out) 3/54  1/1  6/4  5/11  5/541  

6  hr(Obs) 3/53  7/5  6/9  3/51  1/554  

6  hr(Out) 5/53  1/5  1/9  6/59  6/551  

9  hr(Obs) 9/39  1/5  1/1  1/6  3/54  

9  hr(Out) 4/31  5/5  9/1  1/6  3/74  

  1/5 hr(Obs) 4/31  3/1  3/5  5/9  6/69  

1/5   hr(Out) 6/34  5/1  7/5  1/9  1/16  

 

طوط احتمال یبی خهای مختلف بارش )افقی بودن تقربا توجه به تأیید ثابت ماندن برخی احتماالت در میان مقیاس

بدین صورت که از  ساعت گسسته نمود. 1/5های روزانه را حداقل تا مقیاس توان بارشمی(، 4شکل  در نمودارهای

. لذا پس از شدسازی استفاده ساعت، در گسسته 14به  45تعدیل مربوط به  P(x|x) و P(1|0)، P(0|1)مقادیر احتمال 

های مختلف، کالس P(x|x) و P(1|0)، P(0|1)مشخص نمودن کالس موقعیت و شدت بارش، با داشتن مقادیر احتمال 

پرداخته  x|xو توزیع احتماالتی یکنواخت برای حالت  P(x|x) و P(1|0)، P(0|1)های تصادفی با احتمال W1به تولید 

ج مقایسه نتایسازی به روش آبشاری میکروکانونیک انجام شد. گسسته  RDSشده و بدین ترتیب در محیط نرم افزار 
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آمده است. همچنین  5آماره معرفی شده در قسمت مقدمه در جدول  3های مختلف توسط مقیاس مدل با مشاهدات در

 دهد.های مختلف نشان میتقریب بین مشاهدات و مدل را در مقیاس 1نمودارهای چندکی شکل 
 

 ساعته 9مقیاس 

 

 ساعته1/5مقیاس 

 

 ساعته 51مقیاس 

 

 ساعته 6مقیاس 

 

های تر (، مقادير بارش دورهEvent durationهای تر )(، طول دورهIndividualبارش منفرد ) نمودار چندکی مقادير 5شکل 

(Event volumeو طول دوره )( های خشکDry period durationدر مقیاس )های مختلف ايستگاه سینوپتیک زنجان 
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